
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток № 5 до додатку до річного плану закупівель  на 2016 рік  
(спеціальний фонд)  

План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік 

(субвенція Бовшівської с/р) 

Бурштинська міська рада, код 04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі 

(за наявності) 

  

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета 

закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1. Заміна каналізаційної мережі по 

вул.Грушевського  
ДК 016:2010: 37.00.1  Послуги каналізаційні  
ДК 021:2015: 90400000-1 Послуги у сфері 

водовідведення 

2240 39 000 - грудень за погодж.  депутатської комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16  

2. Заміна каналізаційної мережі по 

вул.Грушевського-Петлюри  
ДК 016:2010: 37.00.1  Послуги каналізаційні  

ДК 021:2015: 90400000-1  Послуги у сфері 

водовідведення 

2240  26 000 - грудень за погодж.  депутатської комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16  

3. Заходи з озеленення по вул.І.Франка 
81.30.1 Послуги щодо благоустрою території  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень      

2240 15 384 - грудень за погодж.  депут. комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16  

4. Заміна засувок на пісколовках, мулопроводах, 

заміна колектора аварійного скиду 

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

іншого електричного устаткування 

2240 -39 000 - грудень за погодж.  депут. комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16  



50500000-0  Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів, клапанів, кранів, металевих 

контейнерів і техніки  

5.  Придбання насосного і технол. обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах  
компресор ВР 106 каналізаційн очисних споруд   
28.13.2 Помпи повітряні чи вакуумні; компресори 

повітряні чи інші газові код ДК 016:2010 

50510000-3 код ДК 021:2015  

2240 -26 000 - грудень за погодж.  депут. комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16  

6. Заходи з захисту від підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх негативного впливу на 

території і об’єкти по вул.Незалежності 

 81.29.1 Послуги щодо очищування, інш 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод     

2240 -15 384  - грудень за погодж.  депут. комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.12.16р. № 44. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура 

 

                                               

Секретар тендерного комітету                                                        ________________________                                       М.Назар 


